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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

الكباريتي :األردن يرتبط مع العراق بعالقات اقتصادية قوّية
أن "االردن يرتبط
أكد رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل الكباريتيّ ،
مع العراق بعالقات قوية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية
واالقتصادية بشكل خاص" ،مشيدا بكل الجهود التي بذلت لبناء جسور
جديدة من التعاون بين البلدين.
كالم الكباريتي ،جاء خالل زيارة وفد برلماني عراقي غرفة تجارة االردن،
للبحث في سبل تعزيز عالقات البلدين االقتصادية ومعالجة ما يواجهها
أن "تنفيذ االتفاقيات يحتاج غالبا إلى وقت
من عقبات ،مشي ار إلى ّ
لترجمتها على أرض الواقع إلى جانب الترتيبات االمنية واللوجستية"،
مشددا على "ضرورة إزالة أية معيقات تعرقل حركة انساب السلع بين
البلدين".
وقدم العين الكباريتي مقترحا إلقامة مكتب للتنسيق االقتصادي داخل
مقر غرفة تجارة االردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتلقي
الشكاوى واالستفسارات ومتابعتها مع الجهات المسؤولة في البلدين،
مؤكدا ضرورة ان يكون االردن والعراق شركاء بالتنمية وليس كمتنافسين.

واشار الى اهمية بناء مدينة لوجستية على حدود البلدين لخدمة مصالحهم
المشتركة الى جانب توسيع التعاون مع دول اخرى مجاورة ،مؤكدا ان
غرفة تجارة العقبة التي يرأسها كذلك على استعداد إلقامة مكتب تنسيق
بمقرها لمعالجة اية عقبات تواجه قطاع النقل واللوجستيات.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الدستور األردنيةّ ،

ارتفع إجمالي رؤوس أموال واحتياطات الجهاز المصرفي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة إلى  364.8مليار درهم خالل النصف األول
من العام  2019الحالي ،بزيادة نسبتها  2.7في المئة وقدرها  9.6مليار
درهم مقارنة مع  355.2مليار درهم في نهاية العام .2018
وارتفعت المخصصات العامة للجهاز المصرفي إلى  35.4مليار درهم
بزيادة نسبتها  13.5%منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو
كما ارتفعت المخصصات الخاصة من  90.4مليار درهم إلى 97.3
مليار درهم خالل فترة المقارنة ذاتها .ويتضح من خالل اإلحصائيات أن
رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الوطنية بلغت منذ بداية العام الجاري

وحتى نهاية شهر يونيو  309.4مليار درهم تشكل ما نسبته  85%من
إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات الجهاز المصرفي في دولة اإلمارات
في حين وصلت نسبة البنوك األجنبية إلى  15%وبمقدار  55.4مليار
درهم.
وعلى صعيد االحتياطات العامة فقد وصلت قيمتها للبنوك الوطنية
 32.8مليار درهم فيما بلغت للبنوك األجنبية  2.6مليار درهم .ووصل
رصيد االحتياطات الخاصة للبنوك اإلماراتية  70مليار درهم ونحو
 27.3مليار درهم للبنوك األجنبية.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتيةّ ،

 364.8مليار درهم إجمالي رؤوس أموال الجهاز المصرفي االماراتي

االحتياطي األجنبي المصري ّ
يتخطى  46مليار دوالر

توّقعت الحكومة المصرية أن يرتفع االحتياطي األجنبي لمصر إلى
أكثر من  46مليار دوالر ،من مستواه الحالي البالغ  44.3مليار دوالر
فى نهاية يونيو  ،2019مع وصول الشريحة الـ  6واألخيرة ،من قرض
صندوق النقد الدولي ،بـ  2مليار دوالر ،وذلك على الرغم من سداد مصر
نحو  700مليون دوالر لدول نادى باريس خالل شهر يوليو .2019
وتغ ّطي أرصدة االحتياطي من النقد األجنبي أكثر من  8أشهر من
الواردات السلعية لمصر ،وأعلى من المعدل العالمي البالغ  3أشهر ،مع
أن سداد مصر ألقساط الديون الخارجية يتم بشكل منتظم
اإلشارة إلى ّ

ويراعى جداول سداد الديون.

ودخلت الشريحة األخيرة من قرض صندوق النقد الدولي أرصدة
االحتياطي من النقد األجنبي لدى البنك المركزي المصري بما يدعم
أرصدته ،ويساهم بالتالي في تمويل الموازنة العامة للدولة ،مع توقعات

بأن يضيف االحتياطي األجنبي نحو  33مليار جنيه للموازنة العامة

للدولة.

بتصرف)
المصدر (موقع اليوم السابعّ ،

